
Zomer in de bieb

Inspiratie voor leesconsulenten

De kinderpodcastbattle

Laat kinderen (groep 6, 7, 8 en de brugklas) uit jouw werkgebied 
deze zomer meedoen aan de kinderpodcastbattle. Deel de 
wedstrijd op je website, in je nieuwsbrief of op social media 
en stimuleer kinderen om op een andere manier verhalen te 
vertellen, de geschiedenis in te duiken én bezig te zijn met taal! 
Kinderen kunnen hun podcast insturen tot en met 4 september. 
Vraag de toolkit voor bibliotheken aan via www.cubiss.nl/
kinderpodcast. Organiseer eventueel in samenwerking met 
RadioRakkers een workshop podcast maken.

PO - Het grote Zomerthuisblijfklooiboek 

Het grote zomerthuisblijfklooiboek is een vakantieboek voor 
kinderen en ouders die na al het binnen schermkijken wel even 
toe zijn aan ontspanning en lekkere avonturen. Het boek is een 

klooiboek: geen opdrachten, wel veel ideeën.  Er staan 
verschillende activiteiten in die je (meestal) met heel gewone 
spullen kunt doen. Kinderen zijn even weg van het scherm 
en leren op een speelse manier allerlei gereedschappen en 
technieken kennen. Organiseer in samenwerking met Stichting 
Lekkersamenklooien of een lokale kunstenaar een 
maak-workshop in de bieb. 

Mad Science 

Organiseer in samenwerking met Mad Science een workshop 
over wetenschap en techniek. Mad Science werkt graag samen 
met bibliotheken en musea en biedt maatwerk. Samen kijken ze 
naar een activiteit die kinderen niet alleen heel leuk vinden om 
te doen, maar die hen ook nog iets bijbrengt.

De zomer staat voor de deur en de grote vakantie begint. Hoe zorg je ervoor dat je als bibliotheek ook tijdens 
de zomervakantie leuke én leerzame activiteiten voor kinderen en jongeren kunt aanbieden? Dat dat gebeurt, 
is belangrijk. Tijdens de schoolsluiting vanwege corona hebben veel (kwetsbare) kinderen en jongeren de 
ondersteuning op school, oftewel het échte contact, gemist. Samen met partners kun je als bibliotheek dat gemis 
in de zomervakantie compenseren. Laat je inspireren door de onderstaande voorbeelden en maak er een mooie 
en waardevolle zomer van! 
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https://www.kinderpodcastbattle.nl/homepage
https://www.cubiss.nl/kinderpodcast
https://www.cubiss.nl/kinderpodcast
https://radiorakkers.nl
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/verwacht/het-grote-zomerthuisblijfklooiboek-pica
https://lekkersamenklooien.nl
https://nederland.madscience.org


De vakantieverrassingstas 

Maak een vakantieverrassingstas voor de jeugd in de 
zomermaanden. Maak voor drie leeftijdscategorieën tasjes 
met een inhoud van 3 boeken die zijn samengesteld door de 
frontoffice-medewerkers. Doe er als extraatje bijvoorbeeld een 
boekenlegger bij of hang er een prijsvraag aan: fotografeer jezelf 
op je favoriete leesplek. Men kan de foto mailen en de bieb hangt 
deze dan op in de vestiging. De winnaars krijgen een plekje met 
hun foto in de lokale krant. Neem voor meer informatie contact 
op met Bibliotheek de Lage Beemden.

Naar buiten met een boek

Ga eens voorlezen op een buitenlocatie. Ga met een bus, fiets of 
tent naar het park of de speeltuin en laat vrijwilligers voorlezen 
aan kinderen. Kies een boek dat gaat over buiten zijn of de natuur 
en koppel er eventueel een leuke creatieve verwerkingsopdracht 
aan. Denk daarbij aan een stoepkrijt-tekening maken, een hut 
bouwen of insectenbingo spelen. 

Creatief schrijven

Organiseer in de bieb een activiteit rondom creatief schrijven. 
Nodig bijvoorbeeld een (plaatselijke) schrijver uit die een 
workshop kan geven aan een groep kinderen of schrijf een 
thematische(online) creatief-schrijven-wedstrijd uit. Een goede 
partner voor het organiseren van activiteiten rondom creatief 
schrijven, verhalen vertellen en fan fiction is Rick Vechel. Rick is 
een educatieve spelleider en verhalenverteller die aan de hand 
van het bordspel Dungeons and Dragons met kinderen en tieners 
werkt aan leesbevordering, samenwerken, sociale skills en meer. 
Hij is te boeken via zijn website.

E-sporter in de bieb

Nodig een e-sporter uit om live in de bibliotheek op groot scherm 
te komen spelen. Laat kinderen hun favoriete spel spelen en 
koppel het aan een boek. Organiseer eventueel een inloopuurtje/
workshop voor ouders waarin ze hun vragen over games en 
gamegedrag kunnen stellen. Neem eens contact op met 
www.gameninbalans.nl

Leesbeesten & Luistervinken en de leeskalender

De Podcast Leesbeesten & Luistervinken, waarin kinderen 
hun favoriete schrijvers interviewen, heeft een speciale 
zomeraflevering met een BoekenCast top-5 uit de VakantieBieb. 
Ook komt in deze podcast onder meer ter sprake wat de favoriete 
voorleesboeken van Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel 
zijn en gaat het over de leeskalender van de maand juni. Deze 
nieuwe zomeraflevering van Leesbeesten & Luistervinken is 
binnenkort te beluisteren. In de leeskalender van de maand 
juni die in de podcast voorbijkomt, vind je inspiratie voor leuke 
vakantieactiviteiten. Bekijk hem hier.

Zomerleeschallenge

Organiseer net zoals Babel een zomerleeschallenge waarin 
kinderen worden uitgedaagd om in de zomervakantie vijf boeken 
te lezen. Voeg er een bingokaart aan toe met verschillende (gekke) 
manieren om een boek te lezen. Denk daarbij aan ’een boek 
voorlezen aan mijn knuffel’ of ’een boek lezen in verkleedkleren’. 
Vraag kinderen om de bingokaart te delen. Neem voor meer 
informatie contact op met Babel Den Bosch.

TIP!
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Voeg in plaats van een bingokaart, een stempelkaart 
toe. Als een kind een boek komt lenen, krijgt hij of 
zij een stempel. Kaart vol? Dan heeft de bibliotheek 

een leuk zomercadeautje in petto.

https://www.bibliotheeklagebeemden.nl/
http://fantasy.vechelventures.nl/
http://fantasy.vechelventures.nl/
http://www.gameninbalans.nl
https://www.cubiss.nl/leesbeestenluistervinken
https://kinderboekenambassadeur.nl/kalender/agenda-juni/
https://www.babeldenbosch.nl/


Vloggen! 

Nodig een lokale vlogger uit die in de bibliotheek een workshop 
vloggen kan verzorgen. Organiseer een wedstrijd waarin 
kinderen een eigen zomervlog maken, bijvoorbeeld over hun 
favoriete vakantieboek. Laat de kinderen hun vlog na een aantal 
weken presenteren in een (online) terugkombijeenkomst 
waarvoor vrienden, familie en andere geïnteresseerden zich 
kunnen inschrijven. Het is wellicht organisatorisch handig om 
deze (online) terugkombijeenkomst na de zomervakantie te 
organiseren. Zo hebben de kinderen de hele zomer de tijd voor 
hun vlog en is het publiek niet op vakantie.

Geef een prentenboek cadeau

In het kader van de campagne ‘Geef een prentenboek cadeau’, 
is het vanaf 12 juni mogelijk om de klassieker Woeste Willem 
voor 2,50 per stuk aan te schaffen en cadeau te geven. Op LEES 
met LOES van Loes Reichenfeld is voor tien euro een uitgebreide 
lesbrief te bestellen waarin het vinden van diepere verhaallagen 
en een creatieve verwerking centraal staan.

Let op je woorden, schat!
Organiseer een speurtocht á la de berenspeurtocht tijdens de 
lockdown. Laat bewoners in de wijk een woord of afbeelding van 
een woord voor hun raam plakken waar kinderen naar op zoek 
kunnen gaan. De kinderen kunnen met een bingokaart proberen 
zo snel mogelijk alle woorden op hun kaart af te strepen. Je kunt 
de speurtocht koppelen aan het nieuwe tekstloze prentenboek 
van Charlotte Dematons ‘Alfabet’. Op de bijbehorende website 
zijn alle woorden te zien die je in het boek kunt vinden. Er is ook 
een app te downloaden. In deze video presenteert Charlotte 
Dematons haar nieuwe boek.

Theaterleesmoppen

Organiseer een theaterleesmoppenfestival waar kinderen samen 
allerlei moppen kunnen naspelen. Laat kinderen in tweetallen 
een mop kiezen en geef ze tijd om goed te oefenen. Laat 
uiteindelijk alle kinderen een voorstelling in elkaar zetten waarin 
ze de theaterleesmoppen spelen voor publiek. Op deze website 
staan verschillende theaterleesmoppen die je kunt gebruiken. 
Naast de moppen kun je ook andere talige activiteiten bedenken. 
Koppel bijvoorbeeld een boek aan de moppen en lees eruit voor 
of laat de kinderen zelf theaterleesmoppen bedenken.

Hiphop in je bieb

Het is niet altijd even makkelijk om jongeren je bieb in te krijgen. 
Daarom hebben de Hiphop-taskforce en ProBiblio een aanbod 
ontwikkeld dat gericht is op jongeren. Dit aanbod loopt uiteen 
van programmering - nodig bijvoorbeeld een rapper uit in je bieb 
- tot urban collecties. Laat je inspireren naar het voorbeeld van 
probiblio.nl.
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https://geefeenprentenboekcadeau.nl/
https://www.biebtobieb.nl/do/wallmessage?id=479700-77616c6c6d657373616765
https://www.biebtobieb.nl/do/wallmessage?id=479700-77616c6c6d657373616765
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.42522712X.html/alfabet/
https://www.alfabetboek.nl
https://www.alfabetboek.nl/app
https://www.youtube.com/watch?v=M5DPftV-cuw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3H4FMkU6JK7vJLxvJbUYnfH1Q5IacG50yAZ0ezB7Ve0QhfCXuOm-IwaBY
https://www.leesletters.nl/Theaterlezen/Theaterleesmop
https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/programmering/hiphop-in-je-bieb


TIP!
Benut je netwerk; ook voor plaatsen waar je terecht 
kunt om je programma uit te voeren. De sleutel zit in 
het samenwerken en daarin vraaggericht werken. 

Denk aan het organiseren van een activiteit op de 
parkeerplaats van het plaatselijke voetbalstadion 
of in de kantine van een (sport)vereniging.

TIP!
Werk samen met partners, zoals Sjors Sportief & 
Creatief, Petje-af, Kindervakantiewerk of (sport)
clubs die bijvoorbeeld een zomerkamp organiseren. 

Put uit programma’s voor naschoolse activiteiten 
en trek die door naar de zomer. Aansluiten bij 
bestaande zomerscholen kan natuurlijk ook. De 
boodschap is in ieder geval: maak zomeractiviteiten 
die al bestaan taliger met een leuke inbreng van de 
bibliotheek.

TIP!
Samenwerken met partners is niet alleen handig 
voor de inspiratie, facilitering en tijdsinvestering. 
Ook de kinderen voor wie je een activiteit wilt 

organiseren, zijn via een partner vaak makkelijker 
bereikbaar.

TIP!
Leuke boeken waaraan je zomeractiviteiten 
kunt koppelen zijn te vinden op de website van 
de Kinderboekenweek. Let op: de winnaar van 

Kinderjury is inmiddels bekend. Leuk om daar 
een activiteit aan te koppelen of de schrijver uit 
te nodigen. Nog meer geschikte boekentitels vind 
je uiteraard in de Luisterbieb, de Thuisbieb en op 
Jeugdbibliotheek.nl.

TIP!
De veiligheid van de kinderen staat natuurlijk 
voorop in alle activiteiten. Houd de richtlijnen 
van de RIVM in de gaten en zorg ervoor dat de 

groep op de juiste manier begeleid kan worden. 
Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een 
pedagogisch medewerker en / of een didacticus.

TIP!
Nog meer informatie over het opzetten van 
zomerprogrammering kun je lezen in het artikel 
van adviseur José Peijen van Cubiss.TIP!

Tip voor volgend jaar: de gemeente kan een 
goede partner zijn in het organiseren van 
zomeractiviteiten. Inspirerend was het voorbeeld 

van Nieuwe Veste. De Bredase bibliotheek kreeg, 
evenals meerdere organisaties, van de gemeente 
het verzoek om ideeën voor zomeractiviteiten in 
te dienen. Resultaat: uiteindelijk worden er deze 
zomer zes weken lang activiteiten georganiseerd, 
online én offline, onder de naam ‘Summer vibes 
Breda 2020’. Er vinden sport-, culturele en creatieve 
activiteiten plaats per stadsdeel, georganiseerd door 
professionals in samenwerking met vrijwilligers en 
verenigingen uit de wijken. Nieuwe Veste heeft 3 
workshops ingediend waarin kinderen creatief aan 
de slag gaan met kinderboeken en gedichten.

TIP!
Kijk voor meer tips over zomerlezen op 
leesbevorderingindeklas.nl

Colofon
Deze publicatie is een initiatief vanuit de projecten Innovatie 
van de Educatieve Functie en Vergroten Mediawijsheid die 
Cubiss uitvoert in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. De 
publicatie is mede tot stand gekomen met dank aan ProBiblio.
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https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.cubiss.nl/actueel/zomerprogrammering-%E2%80%93-hoe-pak-je-het-aan
https://www.cubiss.nl/actueel/zomerprogrammering-%E2%80%93-hoe-pak-je-het-aan
https://leesbevorderingindeklas.nl/artikelen/zomerlezen-boekentips-2020/

